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Wstęp 

 

Wysoko produkcyjne krowy mleczne wymagają optymalizacji czasu ich wypoczynku i 

leżalnia. Zaburzenie komfortu zwierząt może prowadzić do pogorszenia produkcji mleka, 

ograniczając sekrecję hormonu wzrostu, a także prowadzić do wzrostu problemów z układem 

lokomotorycznym oraz mastitis. Niewłaściwe zaprojektowane stanowiska do wypoczynku 

powodują, że krowy nie wykorzystują właściwe dostępnej przestrzeni, co przyczynia się do 

skrócenia czasu który powinny spędzać na leżeniu i powoduje szereg negatywnych następstw 

zdrowotnych. Krowy mleczne powinny odpoczywać 10-14 godzin na dobę. Wskaźnikami 

ułatwiającymi określenia komfortu krów są min. preferencje krów, zachowanie krów podczas 

kładzenia się i wstawania, czystość oraz frekwencja wystąpienia kulawizn czy stopień 

uszkodzenia stawów skokowych. Jednym z głównych czynników wpływającym na jakość 

stanowiska oraz wygodę strefy legowiskowej krów jest wybór odpowiedniego podłoża. Rolą 

ściółki jest utrzymanie suchej, czystej i wygodnej przestrzeni legowiskowej dla krów, 

absorbcja i zatrzymanie nadmiaru wilgoci, a przez to ograniczenie urazów (otarcia i 

opuchlizny stawów nadgarstkowych i skokowych), poprawa stanu układu lokomotorycznego 

(szczególnie racic) oraz wymienia (mastitis). Dlatego właściwe podłoże dla krów mlecznych 

powinno charakteryzować się następującymi cechami: 

• być miękkie i wygodne dla krów 

• charakteryzować się dużą sprężystością i uniemożliwiać ubicie materiału 

• cechować się dobrą trakcją (uniemożliwiać poślizgnięcia zwierząt) 

• minimalizować wystąpienie urazów i otarć 

• być suche 

• ograniczać rozwój drobnoustrojów 

• łatwe w utrzymaniu czystości 

• być łatwo dostępne i względnie tanie. 

Wybór podłoża nie jest w związku z tym łatwy. Poza oczywistymi czynnikami tj. komfort i 

dobrostan krów są również względy organizacyjne, ekonomiczne, środowiskowe oraz 

dostępność materiałów.  



Typy podłoża (ściółki) 

Najogólniej podłoża możemy podzielić na dwa rodzaje: organiczne i nieorganiczne. Podłoża 

organiczne to min.: słoma, siano, ścinki drzewne i papierowe oraz separaty obornikowe, 

gnojowicowe i kompostowe. Materiały te charakteryzują się bardzo dużymi właściwościami 

absorpcyjnymi i są łatwo dostępne. Ponadto, większość komercyjnie dostępnych systemów 

usuwania odchodów jest dostosowana właśnie do materiałów organicznych. Podłoża 

organiczne, w przeciwieństwie do nieorganicznych, zawierają składniki pokarmowe 

sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów, które mogą się na nich rozwijać. Najczęściej są to 

środowiskowe formy Streptococci spp., bakterie E. coli i Klebsiella spp, które mogą 

powodować stany zapalne wymienia. Jakość oraz warunki zbioru i przechowywani decydują 

w dużej mierze o początkowej liczbie drobnoustrojów w podłożach organicznych, a więc o 

stopniu ich patogenności dla krów. Najczęściej w praktyce wykorzystanym materiałem 

dościelenia stanowisk jest słoma zbożowa. Jest to materiał, który coraz częściej 

wykorzystywany jest do produkcji tzw. „zielonej energii”, co spowodowało, że jego wartość 

w ostatnim czasie uległa istotnemu zwiększeniu. W przypadku wyspecjalizowanych w 

produkcji mleka gospodarstw, gdzie prawie 100% w strukturze użytków rolnych stanowią 

rośliny paszowe, słoma jest produktem deficytowym. W związku z tym producenci mleka 

poszukują alternatywnych rozwiązań. Dodatkowo dużą zaletą materiałów organicznych jest 

ich duża wartość nawozowa. Obornik jest ważnym nawozem organicznym. W przypadku 

gospodarstw o słabych i bardzo słabych glebach, gdzie poza wprowadzaniem do niej 

składników mineralnych, ważnych z punktu widzenia odżywiania roślin, obornik odpowiada 

za poprawę właściwości fizycznych i biologicznych gleby. Ponadto, materiały organiczne 

wykorzystywane jako ściółka łagodzą negatywny wpływ odchodów zwierzęcych na 

środowisko. Natomiast nieorganiczne podłoża gwarantują niską początkową koncentrację 

patogenów. Najczęściej stosowanym nieorganicznym podłożem jest piasek. Głównymi 

zaletami jego stosowania jest: ograniczenie rozwoju patogennych mikroorganizmów, dobry 

komfort, trakcja oraz właściwości izolacyjne. Piasek łatwo dostosowuje się do kształtu krowy 

stwarzając dobre warunki odpoczynku. Poza tym ułatwia drenaż płynnych odchodów ze 

stanowiska, ułatwiając utrzymanie czystości zwierząt. Najlepszy materiał na podłoże do 

legowisk stanowi piasek bez udziału frakcji organicznej o drobnej teksturze (wielkości ziaren 

nie powinna przekraczać 3 mm). Wadą stosowania tego materiału natomiast są względy 

organizacyjne (konieczność uzupełniania i wyrównywania jego poziomu), powoduje 

uszkodzenia elementów sytemu usuwania odchodów oraz doju (pompy), stwarza problemy z 

utylizacją (konieczność instalowania dodatkowych separatorów). Należy pamiętać iż zimą 



mokry piasek zamarza tracąc korzystne właściwości. Mokry piasek stwarza korzystniejsze 

warunki do rozwoju drobnoustrojów i łatwo przykleja się do wymienia krów. Piasek również 

łatwo przedostaje się do paszy i poideł przez co może dostać się do układu pokarmowego 

krów. Podczas doju może przedostać się z wymienia do mleka powodując uszkodzenia 

dojarek (pompy) oraz osadzać się w zbiorniku na mleko. Piasek, zmieszany z odchodami, 

osadza się w systemach odpływu nieczystości i bardzo często je zapycha. Stwarza to 

konieczność systematycznego czyszczenia systemów usuwania odchodów oraz zbiorników do 

gromadzenia nieczystości. 

Wraz ze stopniem zanieczyszczenia i zawilgocenia ściółki poziom drobnoustrojów może być 

wysoki niezależnie od rodzaju podłoża (organicznie bądź nieorganiczne).  

W systemach wolnostanowiskowych najczęściej wykorzystywanym podłożem są różnego 

rodzaju gumowe maty. Na rynku istnieje szeroka gama tych produktów. Najbardziej 

popularne wśród hodowców są te najtwardsze, najbardziej trwałe i niestety najmniej wygodne 

dla krów. Dodatkowo takie maty są również najtańsze, co zachęca producentów mleka do ich 

montażu. Zastosowanie mat nie koniecznie jednak musi się wiązać z dyskomfortem zwierząt. 

Rynek oferuje również bardziej wygodne dla krów rozwiązania. Są to maty charakteryzujące 

się lepszą miękkością oraz sprężystością. Niestety takie rozwiązania są jednak zdecydowanie 

droższe. Poza tym ich trwałość może być również niższa. Jednak oszczędność na etapie 

wyboru mat jest pozorna. Wybór bardziej wygodnego dla krów rozwiązania może zwrócić się 

dzięki zmniejszeniu częstości wystąpienia urazów i otarć na ciele zwierząt, ograniczenia 

częstości wystąpienia kulawizn oraz dzięki wzrostowi produkcji mleka. 

Badania wykazały, iż wykorzystanie twardych gumowych mat jako podłoża stanowiska do 

wypoczynku krów były główną przyczyną problemów z kulawiznami w stadzie. Problemy 

lokomotoryczne występowały ze zdecydowanie niższą frekwencją gdy wykorzystywano 

głębokie podłoża stanowiskowe wypełnione chociażby piaskiem. Należy zaznaczyć, że 

wskaźnik komfortu krów był zdecydowanie wyższy w obiektach w których stosowano 

głębokie podłoża stanowiskowe niezależnie od użytej ściółki (piasek, ścinki drzewne, słoma) 

w porównaniu do mat gumowych posypanych 2-3 kg ścinek lub wiórów drzewnych. Jakość 

zastosowanego na stanowisku podłoża była również istotnie skorelowana z częstością 

wystąpień otarć i uszkodzeń stawów skokowych krów. Opracowano system oceny stawu 

skokowego krów na potrzeby ewaluacji jakości stanowisk. Krowy bez uszkodzeń stawu 

skokowego ocenione są jako 1, z otarciami skóry i bez opuchlizn na 2, natomiast te 

charakteryzujące się wystąpieniem opuchlizn lub/i perforacji skóry na 3.  

Ocena stanu stawu skokowego krów 



 

W prawidłowo zaprojektowanych obiektach odsetek krów zakwalifikowanych do 2 grupy nie 

powinien przekraczać 5%. Niedopuszczalne jest natomiast występowanie krów ocenionych na 

3, charakteryzujących się wyraźnymi opuchliznami stawów skokowych. Zdecydowanie 

niższy odsetek krów z uszkodzonymi stawami stwierdzono w przypadku rozwiązań w postaci 

głębokich podłoży.  Badania przeprowadzone w 50 stadach w USA wykazały, że w obiektach 

w których zastosowano maty gumowe częstość wystąpienia kulawizn była prawie dwukrotnie 

wyższa niż w przypadku zastosowania głębokich podłoży. Piasek charakteryzuje się lepszą 

miękkością i zapewnia lepszą trakcję w porównaniu do gumowych mat. Efektem tego jest 

obserwowana niższa frekwencja krów z uszkodzonymi stawami skokowymi, która w 

przypadku mat wyniosła aż 71%, natomiast  29% dla głębokich podłoży. Znaczące 

uszkodzenia stawów powodujące wyraźne opuchlizny stawu skokowego dotyczyły 14% krów 

na matach i jedynie 2% zwierząt na głębokich podłożach.  

Separaty z odchodów jako ściółka dla krów 

Stosunkowo niewiele prac poświęconych jest dobrostanowi krów na stanowiskach 

wyścielonych separatami pochodzącymi z odchodów (obornik, gnojowica). Wzrastające 

koszty oraz ograniczenie dostępności standardowych materiałów na ściółkę tj. słoma, skłania 

producentów bydła mlecznego do poszukiwania alternatyw dla tych materiałów. Pomimo 

wzrastającego zainteresowania piaskiem nie wszyscy producenci są skłonni do wprowadzeniu 

takiego systemu, chociażby na fakt utrudnień związanych z organizacją usuwania odchodów z 

dużym udziałem piasku. Wzrasta natomiast zainteresowanie hodowców separatami jako 

alternatywą dla standardowych materiałów wykorzystywanych na podłoża dla krów. W 

dalszej części przedstawione są wybrane wyniki badań określające komfort krów mlecznych 

na stanowiskach gdzie wykorzystano separaty. Doświadczenia przeprowadzone zostały w 34 

stadach o wielkości od 130 do 3700 krów. W obiektach tych 45% zwierząt utrzymywanych 

było na gumowych matach a 55% na głębokich podłożach wyścielonych separatami. W 

badaniach uwzględniono następujące wskaźniki: lokomocję, czystość zwierząt oraz dokonano 



oceny stopnia uszkodzenia stawu skokowego. Dodatkowo zbadano śmiertelność zwierząt, 

wskaźniki brakowania, frekwencję mastitis oraz ich produkcyjność. Podobnie jak opisywano 

powyżej krowy utrzymywane na głębokich podłożach wypełnionych separatem 

charakteryzowały się niższą niż na matach częstością wystąpienia kulawizn (maty 19,8%, 

separat 14,4%). Ostra postać kulawizn obserwowana była u 3,6% krów utrzymywanych na 

głębokim podłożu oraz u 5,9% zwierząt na matach. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 

wartości te mocno korespondują z wynikami badań dotyczącymi utrzymania krów na 

głębokich podłożach wypełnionych piaskiem. Również stopień uszkodzenia stawów 

skokowych był niższy u krów utrzymywanych na separatach (o 17 punktów procentowych). 

Prawie dwukrotnie wyższa była frekwencja krów z opuchniętymi stawami skokowymi (ocena 

3) w stadach utrzymujących krowy na matach, w porównaniu do tych korzystających z 

głębokich stanowisk wypełnionych separatami. Badania nie wykazały istotnego związku 

rodzaju podłoża na wskaźniki brakowania oraz produkcyjność krów. 

Ważnym zagadnieniem związanym z wykorzystaniem separatów jest zagrożenie wzrostu 

liczby komórek somatycznych w mleku spowodowane wysoką presją drobnoustrojów 

środowiskowych.  Badania obejmowały 38 ferm mlecznych których przeciętna wartość LKS 

mleka zbiorczego wynosiła 275 000 komórek/ml (121 000 - 688 000 komórek/ml). 

Stwierdzono, że 18% badanych gospodarstw charakteryzowało się przeciętnym rocznym LKS 

poniżej 200 tys./ml, natomiast u 9% ponad 400 tys./ml. Przefermentowane separaty 

obornikowe wykorzystywane były w 23 gospodarstwach (68%), surowe separaty obornikowe 

w 7 (21%), natomiast w 4 (11%) zastosowano automatycznie przekompostowany obornik. 

Zaskakujące jest, że nie stwierdzono istotnego wpływu rodzaju separatu na kształtowanie się 

LKS w mleku zbiorczym. Liczba kolonii bakterii w świeżym materiale wynosiła odpowiednio 

0 dla materiału przekompostowanego, 1 100 cfu/ml dla przefermentowanego oraz 16 000 

cfu/ml dla materiału świeżego. Natomiast w zużytym materiale, niezależnie od rodzaju 

separatu, liczba kolonii bakterii wynosiła ok 145 000 cfu/ml. W praktyce przyjmuje się, że 

materiał, w którym ilość drobnoustrojów wynosi poniżej 300 000 cfu/g powoduje minimalne 

ryzyko wystąpienia środowiskowego mastitis, 300 000-1 000 000 cfu/g – przeciętne, 

natomiast powyżej 1 000 000 cfu/g – wysokie ryzyko.  

Ważnym elementem związanym z LKS jest higiena i czystość samych zwierząt. Oceniając 

zwierzęta należy zwrócić szczególną uwagę na stopień zabrudzenia skóry powyżej stawu 

koronowego racicy oraz na wymieniu.  

Ocena stopnia zabrudzenia (czystości) krów  



 

Badania wykazały, że krowy o najniższej LKS charakteryzowały najlepszą czystością 

(przeciętnie 2,38). Warto zwrócić uwagę, że krowy o niższym stopniu zabrudzenia łatwiej 

przygotować do doju, a to z kolei ułatwia utrzymanie gruczołu mlekowego we właściwym 

zdrowiu. 

Głęboka ściółka 

Alternatywnym sposobem utrzymania krów mlecznych jest system tzw. „głębokiej ściółki”. 

System ten polega na utrzymaniu krów bez wydzielonych stanowisk na przefermentowanym 

oborniku z sukcesywnie dościelaną warstwą świeżej słomy lub ścinek drzewnych. Warstwa 

obornika może osiągać poziom ok 1,2 m. W takich obiektach część legowiskowa dla krów 

jest wyraźnie oddzielona od części żywieniowej krów. Wadą tego systemu jest bardzo duże 

zużycie ściółki. Aby utrzymać krowy w czystości dzienne zużycie słomy może wynosić 

nawet ponad 10-12 kg/szt./dzień. Ponadto, system taki wymaga co najmniej dwukrotnego 

rozprowadzenia materiału w strefie odpoczynku krów. W przeciwnym wypadku krowy 

brudzą się i wzrasta zagrożenie presji patogenów środowiskowych odpowiedzialnych za 

wystąpienie stanu zapalnego wymienia. Ponadto zwiększa się czas oraz zużycie środków 

higienicznych wykorzystywanych w przygotowaniu krów do doju. Niewątpliwą zaletą 

systemu utrzymania zwierząt na „głębokiej ściółce” jest niezakwestionowany i niczym 

nieskrępowany komfort krów. Jakość strefy legowiskowej dla krów w takim systemie zależy 

w dużej mierze od użytego materiału. Badania dotyczące przydatności różnych materiałów tj. 

ścinki i wióry drzewnych, słoma pszenna, lniana, owsiana i sojowa jako ściółki, obejmowały 

ocenę składu chemicznego, mikrobiologicznego oraz pH wymienionych wyżej materiałów, 

jak również higienę i czystość krów, lokomocję oraz stopień uszkodzenia stawów skokowych. 

Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność wszystkich wymienionych wyżej materiałów do 

ścielenia stanowisk dla krów. Dodatkowo stwierdzono, iż najlepsze rezultaty daje 

wykorzystanie materiałów w postaci sieczki o długości poniżej 2,5 cm, która to gwarantuje 

optymalną integralność podłoża i dobre właściwości absorpcyjne ściółki. W praktyce 

objawem konieczności dościelania legowisk dla krów jest przyklejanie się ściółki do włosów i 



skóry zwierząt.  Należy również pamiętać, że system „na głębokiej ściółce” wymaga dobrej 

wentylacji w obiekcie. Podczas fermentacji obornika wydziela się duża ilość ciepła, 

dwutlenku węgla i amoniaku. Dobrym rozwiązaniem jest zainstalowanie wentylatorów 

bezpośrednio nad strefą legowiskową krów, co ułatwia utrzymanie suchości podłoża. 

Jak więc wypada system utrzymania krów na podłożu piaskowych w porównaniu do 

„głębokie ściółki”? Badania przeprowadzone w 18 stadach w USA potwierdziły, że krowy 

utrzymane na piasku charakteryzują się większą frekwencją kulawizn i wyższym odsetkiem 

krów z uszkodzonym stawem skokowym. W odniesieniu do oceny czystości zwierząt lepiej z 

kolei wypadł system z wykorzystaniem piasku. Nie odnotowano natomiast różnic pomiędzy 

porównywanymi systemami w odniesieniu do kondycji, częstości oddechu, zapadalności na 

mastitis, czy poziomu brakowania krów.  

Istotnym zagadnieniem jest aspekt środowiskowy utrzymania krów. Wskaźnikiem 

negatywnego wpływu systemu utrzymania krów mlecznych na środowisko jest emisja 

amoniaku. Badania potwierdziły iż wszystkie systemy ściółkowego utrzymania krów 

(niezależnie od rodzaju użytego materiału) charakteryzują się zdecydowanie niższą emisją 

amoniaku w przeliczeniu na m
2
 powierzchni legowiska. Natomiast emisja NH3 w przeliczeniu 

na krowę był wyższa w systemach z legowiskami wypełnionymi piaskiem niż 

utrzymywanych na matach. 

Podsumowanie 

• Krowy potrzebują suchego, miękkiego podłoża aby wykazywały się dobrym 

zdrowiem i wysoką produkcją 

•  Rodzaj podłoża (ściółki)  jest głównym czynnikiem warunkującym jakość 

wypoczynku krów mlecznych 

• Wybór właściwego podłoża ma istotny wpływ na ekonomikę produkcji mleka 

• Głębokie, ścielone stanowiska zapewniają krowom lepszy komfort niż gumowe 

materace z niewielką ilością ściółki 

• Właściwy wybór odpowiedniego podłoża (ściółki) może być dokonany w oparciu o 

obserwacje zachowania krów 

 

 


